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เรือ่ง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562                                             1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 3 เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. .... 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังน้ี  

  1.  เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   2. ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดดําเนินการเสนอกฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้มีผลใช้บังคับภายในกําหนดระยะเวลา  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
   1. กําหนดให้ส่วนราชการมีวงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน 
การให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณ
รายจ่าย จํานวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จํานวน 100,000,000 ล้านบาท สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม จํานวน 50,000,000 บาท สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ จํานวน 10,000,000 บาท สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน 50,000,000 บาท 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน 50,000,000 บาท สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 
10,000,000 บาท กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000,000 บาท และสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จังหวัด แห่งละ จํานวน 20,000,000 บาท  
   2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีอํานาจอนุมัติให้ส่วนราชการอ่ืนมีวงเงินทดรองราชการ  
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้ ตามความเหมาะสมจําเป็นในกรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  

3. ให้ส่วนราชการที่มีวงเงินทดรองราชการยุติการอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในกรณีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หรือมีการประกาศยุติการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี  

4. กําหนดให้ระเบียบน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวางหลักเกณฑ์สําหรับส่วนราชการในการดําเนินการ 
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติโดยเร่งด่วนตามความจําเป็นและเหมาะสมเมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นใน
ท้องที่หน่ึงท้องที่ใด  
  5. กําหนดให้การจ่ายเงินรายใดผู้รับเงินมิได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐานหรือมิได้ 
ลงลายมือช่ือไว้ในสมุดทะเบียนที่ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของทางราชการ ให้ผู้รับเงินทําใบสําคัญรับเงิน 
ตามระเบียบของทางราชการ  
  6. ให้ส่วนราชการดําเนินการขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทดรองราชการ  
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   7. กําหนดให้การจัดหาและการควบคุมพัสดุถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  

8. ให้ส่วนราชการและจังหวัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการไปยัง 
กรมบัญชีกลาง ตามแบบและเง่ือนไขที่กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการ
ตรวจสอบดังกล่าว  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   วาระที่ 5 เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบรายการ
แสดงการส่งเงินสมทบ และการนําส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน ในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. ....  

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยาย 
กําหนดเวลาการย่ืนแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ  และการนําส่งเงินสมทบของนายจ้าง  และผู้ประกันตน  
ในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   ทั้งน้ี ร่างประกาศฯ ที่กระทรวงแรงงานเสนอ เป็นการขยายเวลาการย่ืนแบบรายการแสดงการส่ง
เงินสมทบและการนําส่งเงินสมทบของนายจ้าง และขยายเวลาการนําส่งเงินสมทบเข้ากองทุนของผู้ประกันตน 
ตลอดจนกําหนดให้นายจ้างและผู้ประกันตนไม่ต้องชําระเงินเพ่ิมตามกฎหมายภายในกําหนดระยะเวลาที่ขยาย
ออกไป  เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้าง และผู้ประกันตน ในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติอันเป็น
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่ในท้องที่ที่เกิดวาตภัยและอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” “(PABUK)” จํานวน 23 จังหวัด  
  สาระสําคัญของร่างประกาศ  
  1. ให้ร่างประกาศฯ มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 เป็นต้นไป   
   2. ให้นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 33  
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในท้องที่จังหวัดกระบ่ี จันทบุรี ชุมพร ชลบุรี ตรัง ตราด 
นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา พัทลุง เพชรบุรี ภูเก็ต ยะลา ระนอง ระยอง สงขลา 
สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุราษฎร์ธานี รวม 23 จังหวัด ได้รับการขยายกําหนดเวลาย่ืน
แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการนําส่งเงินสมทบตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 สําหรับค่าจ้างงวดเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 งวดเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 และงวดเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยให้ย่ืนแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและนําส่งเงินสมทบภายในวันที่ 15 
เมษายน พ.ศ. 2562   
   3.  ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งมีทะเบียน
ผู้ประกันตนในท้องที่ที่กําหนดตามข้อ 2. ได้รับการขยายกําหนดเวลานําส่งเงินสมทบเข้ากองทุนตามมาตรา 39 
วรรคสาม สําหรับเงินสมทบที่ต้องนําส่งประจํางวดเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 งวดเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
และงวดเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยให้นําส่งเงินสมทบเข้ากองทุนภายในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 6 เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังน้ี  

  1. เห็นชอบในหลักการการดําเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี  ปีการผลติ 2562 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งเป็นการดําเนินงานต่อเน่ืองจากโครงการฯ ปีการผลิต 
2561 ภายใต้วงเงินงบประมาณจํานวน 1,740.60 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณคงเหลือในส่วนที่ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เบิกจ่ายจากสํานักงบประมาณ (สงป.) เพ่ือดําเนินโครงการฯ  
ในปีการผลิต 2561 จํานวน 164.25 ลา้นบาท และเสนอของบประมาณเพ่ิมเติมจํานวน 1,576.35  ล้านบาท 
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2. เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบ้ียประกันภัยแทนรัฐบาลในส่วนของ 
งบประมาณเพ่ิมเติม 1,576.35 ล้านบาท และเบิกเงินชดเชยตามจํานวนที่จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราเฉล่ียดอกเบ้ีย
เงินฝากประจํา 6 เดือน  ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) บวกร้อยละ 1 ต่อปี  
ในปีงบประมาณถัดไปให้กับ ธ.ก.ส. 
  3. มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ดําเนินการขายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 ให้ได้
ตามเป้าหมายและตามกําหนดเวลาการเอาประกันภัยของเกษตรกรทั้งในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 (Tier 1 และ  
Tier 2) พร้อมทั้งให้ ธ.ก.ส. บริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับหลักการประกันภัยและร่วมกับ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย (สมาคมฯ) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
รวมทั้งให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่เกษตรกรและบุคคลที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในความสําคัญของ
การประกันภัย  
  4. มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ประสานงานกับ 
ธ.ก.ส. และสมาคมฯ ดําเนินการเช่ือมโยงข้อมูลเอกสารทะเบียนเกษตรกรแบบประมวลรวบรวมความเสียหายและ
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (แบบ กษ 02)  และแบบรายงานข้อมูลความเสียหายจริงของเกษตรกร  
(แบบ กษ 02  เพ่ือการประกันภัย)  ตลอดจนดําเนินการเพ่ือให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับโครงการฯ เพ่ือรองรับการเพ่ิมพ้ืนที่เป้าหมาย และรองรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้
รวดเร็วและถูกต้องมากข้ึน  พร้อมทั้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรเก็บข้อมูลพ้ืนที่ประสบภัย ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยแยก
ประเภทพืชต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้เตรียมการดําเนินการในเบ้ืองต้นแล้ว 
  5. มอบหมายให้กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกรุงเทพมหานครดําเนินการ
แต่งต้ังคณะกรรมการในการตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายแต่มิได้อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่มีการประกาศเขตการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (คณะกรรมการฯ) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เช่นเดียวกับการดําเนินการของโครงการฯ ในปี
การผลิต 2559 - 2561 และให้คณะกรรมการดังกล่าวดําเนินการรับรองความเสียหายของเกษตรกรในกลุ่ม
ข้างต้น และจัดส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. และสมาคมฯ เพ่ือพิจารณาดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป  
  6. มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
(สํานักงาน คปภ.) ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ของการรับ
ประกันภัยของโครงการฯ ปีการผลิต 2562 รวมทั้งอนุมัติกรมธรรม์และอัตราเบ้ียประกันภัยให้แล้วเสร็จและ
สามารถเริ่มรับประกันภัยในปีการผลิต 2562 ได้ทันทีภายหลังคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการฯ  
ปีการผลิต 2562 และดําเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ  ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการฯ ปีการผลิต 2562 
ในภาพรวมและเชิงรุกร่วมกันร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  7. มอบหมายให้สมาคมฯ ประสานงานกับ ธ.ก.ส. กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริม
การเกษตร กษ. พัฒนาระบบการประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนดําเนินการประชาสัมพันธ์
โครงการฯ ปีการผลิต 2562 เพ่ือให้เกษตรกรผู้เอาประกันภัยได้รับประโยชน์สูงสุด    

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 7 เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังน้ี  

  1. เห็นชอบในหลักการการดําเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562  
ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริการจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ภายใต้วงเงินงบประมาณ จํานวน 
121.80 ล้านบาท 
  2. เห็นชอบให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทดรองจ่ายเงินอุดหนุน 
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ค่าเบ้ียประกันภัยแทนรัฐบาล จํานวน 121.80 ล้านบาท และเบิกเงินชดเชยตามจํานวนที่จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตรา
เฉลี่ยดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 6 เดือน   ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR)  
บวกร้อยละ 1 ต่อปีในปีงบประมาณถัดไปให้กับ ธ.ก.ส.  
  3. มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ดําเนินการขายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 2562 
ให้ได้ตามเป้าหมายและตามกําหนดเวลาการเอาประกันภัยของเกษตรกรทั้งในส่วนที่ 1 (Tier 1)  และส่วนที่ 2  
(Tier 2) พร้อมทั้งให้  ธ.ก.ส. บริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับหลักการประกันภัยและ
ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย (สมาคมฯ) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินการประชาสัมพันธ์
โครงการฯ รวมทั้งให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่เกษตรกรและบุคคลที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ใน
ความสําคัญของการประกันภัย  
  4. มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ประสานงานกับ  
ธ.ก.ส. และสมาคมฯ ดําเนินการเช่ือมโยงข้อมูลเอกสารทะเบียนเกษตรกรแบบประมวลรวบรวมความเสียหายและ
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (แบบ กษ 02) และแบบรายงานข้อมูลความเสียหายจริงของเกษตรกร  
(แบบ กษ 02 เพ่ือการประกันภัย) ตลอดจนดําเนินการเพ่ือให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับโครงการฯ เพ่ือรองรับการเพ่ิมพ้ืนที่เป้าหมาย  และรองรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้
รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น พร้อมทั้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรเก็บข้อมูลพ้ืนที่ประสบภัย ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยแยก
ประเภทพืชต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้เตรียมการดําเนินการในเบ้ืองต้นแล้ว 
  5. มอบหมายให้กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกรุงเทพมหานคร ดําเนินการ
แต่งต้ังคณะกรรมการในการตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายแต่มิได้อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่มีการประกาศเขตการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (คณะกรรมการฯ) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เช่นเดียวกับการดําเนินการของโครงการ
ประกันภัยข้าวนาปีและให้คณะกรรมการดังกล่าวดําเนินการรับรองความเสียหายของเกษตรกรในกลุ่มข้างต้น   
และจัดส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. และสมาคมฯ เพ่ือพิจารณาดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป 
  6. มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(สํานักงาน คปภ.) จัดทํากรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ของการรับ
ประกันภัยของโครงการฯ ปีการผลิต 2562 รวมทั้งอนุมัติกรมธรรม์และอัตราเบ้ียประกันภัยให้แล้วเสร็จและ
สามารถเริ่มรับประกันภัยในปีการผลิต 2562 ได้ทันทีภายหลังคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการฯ  
ปีการผลิต 2562 และดําเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ  ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการฯ ปีการผลิต 2562  
ในภาพรวมและเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
  7. มอบหมายให้สมาคมฯ ประสานงานกับ ธ.ก.ส. กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริม
การเกษตร กษ. พัฒนาระบบการประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตลอดจนดําเนินการประชาสัมพันธ์
โครงการฯ ปีการผลิต 2562 เพ่ือให้เกษตรกรผู้เอาประกันภัยได้รับประโยชน์สูงสุด   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 8 เรื่อง ผลการดําเนินงานและการขอขยายระยะเวลาดําเนนิโครงการเงินกู้เพื่อการ 

พัฒนาระบบบรหิารจัดการทรัพยากรน้าํและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ 
ระยะที ่2  

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติดังน้ี  
  1. รับทราบ อนุมัติ และเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังน้ี 
      1.1 รับทราบสถานะการดําเนินโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร
นํ้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 (โครงการเงินกู้ฯ)  
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การติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน  และอนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการเงินกู้ฯ และการเบิกจ่าย
เงินกู้จนถึงเดือนกันยายน 2562 ทั้งน้ี หากหน่วยงานเจ้าของโครงการใดไม่สามารถดําเนินการและเบิกจ่ายได้ 
แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 เห็นควรให้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการหรือจากแหล่งอ่ืน  เพ่ือดําเนินโครงการให้แล้วเสร็จต่อไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
      1.2 อนุมัติยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้ของกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา   
กรมทางหลวง กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวงเงินรวมทั้งสิ้น 679.07 ล้านบาท 
โดยในการยกเลิกสัญญาขอให้คํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการ
ที่เก่ียวข้อง   และหากหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ยกเลิกโครงการต้องคืนเงินที่ได้เบิกไปแล้ว  ขอให้เร่งดําเนินการ
และแจ้งผลการคืนเงินดังกล่าวให้ กค. [สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.)] ทราบด้วย  สําหรับโครงการท่ี 
ขอยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้  หากหน่วยงานเจ้าของโครงการมีความประสงค์จะดําเนินโครงการต่อไป  
ขอให้ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 
      1.3 เห็นชอบให้กระทรวงต้นสังกัดติดตามเร่งรัดการดําเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการ
ภายใต้โครงการเงินกู้ฯ  ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลการดําเนินงานส่งให้ สบน. ทุกเดือน 
ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป  และกํากับดูแลให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินงานตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  และมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
  และให้กระทรวงการคลัง (สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ) ติดตามความก้าวหน้าในการดําเนิน
โครงการและการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานเจ้าของโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดด้วย  รวมทั้งให้
กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องต่อไป  
  2. ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมีเงินคงเหลือจากการ
ดําเนินงาน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดการคืนเงินคงเหลือจากการดําเนินโครงการตามข้ันตอนของ
กฎหมาย ระเบียบมติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะนําเงินที่เหลือ
ในบัญชีดังกล่าวส่งคืนคลังต่อไป   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่ 11 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนและเพิ่มมูลค่าการตลาดของการ 

จําหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) ไทย 
สาระสาํคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะ 

หน่วยงานกลไกหลักในการบริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับพ้ืนที่ทุกระดับ พิจารณามอบหมายจังหวัด
ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการระดับจังหวัดทุกจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการผลักดันและขบัเคลื่อนการสง่เสริมและ
คุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) ไทย ตลอดจนการเพ่ิมมูลค่าการตลาดของการ
จําหน่ายสินค้า GI ไทยอย่างย่ังยืนและเป็นรูปธรรม ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ โดยให้ พณ. และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย   
   สาระสําคัญของเรื่อง  
   พณ. รายงานว่า  
  1. สถานการณ์การส่งเสริมและคุ้มครอง GI ไทย 
  2. มาตรการเพ่ิมมูลค่าการตลาดของการจําหน่ายสินค้า GI และส่งเสริมการคุ้มครอง GI ไทย
อย่างย่ังยืน  พณ. ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
มท. กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
  3. การขับเคลื่อนเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครอง GI ไทยอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาล   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 





วาระ
เรื่องที่

กฎหมาย 3 ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. .... 
5 ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการย่ืนแบบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการนําส่งเงินสมทบของนายจ้าง 
และผู้ประกันตน ในท้องท่ีท่ีประสบภัยพิบัติ พ.ศ. ....

เศรษฐกิจ-สังคม 6 โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7 โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8 ผลการดําเนินงานและการขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการเงินกู้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและระบบขนส่ง
ทางถนน ระยะเร่งด่วน :มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 

11 มาตรการส่งเสริมการข้ึนทะเบียนและเพ่ิมมูลค่าการตลาด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ของการจําหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical 
Indications : GI) ไทย

13 มาตรการและข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ  ¸ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                       เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 
 
  วันน้ี (18 กุมภาพันธ์ 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
    แห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
    พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ....  
  4.   เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือ
    จําเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. ....  
   5.  เรื่อง   ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดง
     การส่งเงินสมทบ และการนําส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน ในท้องที่ที่
     ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
  6.  เรื่อง  โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562  
  7.  เรื่อง   โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 
  8.  เรื่อง  ผลการดําเนินงานและการขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนา
    ระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและระบบขนส่งทางถนน  ระยะเร่งด่วน :  
    มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2  
  9.   เรื่อง   ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บีเอ็ม  เพ่ือทําเหมืองแร่ของห้าง 
    หุ้นส่วนจํากัด  ศิลาเขาตําบล ที่จังหวัดลพบุรี  
  10.  เรื่อง  ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บี และ 1 บีอาร์ เพ่ือทําเหมืองแร่ 
    ของห้างหุ้นส่วนจํากัด ชุติวรรณ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  11.   เรื่อง  มาตรการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนและเพ่ิมมูลค่าการตลาดของการจําหน่ายสินค้า
    สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) ไทย 
  12.   เรื่อง   รายงานการเฝ้าระวังเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา )Counterfeit and  
    Piracy Watch List) ของคณะกรรมาธิการยุโรป 
  13.  เรื่อง  มาตรการและข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 

ต่างประเทศ 
 
  14.   เรื่อง  การปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ จากระบบ HS 2012 เป็นระบบ  
    HS 2017 ของบัญชีกฎถิ่นกําเนิดสินค้า เฉพาะรายสินค้า ภายใต้ความตกลงการค้า
    เสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ 
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แต่งต้ัง 
  15.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ  (กระทรวงสาธารณสุข)  
  16.  เรื่อง  การเปลี่ยนโฆษกประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  17.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (รองเลขาธิการ) 
    สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
  18.  เรื่อง  แต่งต้ังผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการในคณะกรรมการการประปา 
    ส่วนภูมิภาค  
  19.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในกระทรวง 
    การท่องเที่ยวและกีฬา  
 
 

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562) 
ด้วยการสแกน QR Code 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็น
ตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
    2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  
  3. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ  

ประเด็น สาระสาํคญัและเหตุผล 
1. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม 
“อุตสาหกรรม”  

เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการประกอบอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยให้
ครอบคลุมถึงกิจการที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบอุตสาหกรรม เช่น การ
วิจัย พัฒนา และบริการเก่ียวกับอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมใหม่ ๆ 
ที่เกิดขึ้น เช่น อุตสาหกรรมซอฟแวร์ เพ่ือให้การดําเนินการของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครอบคลุมกิจการที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร และให้บริการสมาชิกได้ทั้งหมด  

2. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

เพ่ือให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายด้านอุตสาหกรรมของภาครัฐ ในการช่วยพัฒนาผู้ประกอบการทุก
ระดับ 

3. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ
ได้มา และจํานวนของคณะกรรมการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

- กําหนดจํานวนของคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ใหม่ จากเดิมมจีํานวนกรรมการ 357 คน ลดลงเหลือไม่เกิน 251 คน เพ่ือ
ลดปัญหาเรื่องการจัดการประชุม องค์ประชุม การจัดการเลือกต้ัง และ
ค่าใช้จ่าย  
- เดิมกรรมการมาจากการเลือกต้ังและการแต่งต้ัง ใหม่เพ่ิมเติมกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. เพิ่มเติมใหมี้คณะกรรมการบริหาร  เพื่อเป็นทีมสนับสนนุประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการ
บริหารองค์กร เพ่ือให้ความช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างทั่วถึง โดย
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ดําเนินการการจัดต้ัง
คณะกรรมการบริหาร 

5. แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผูส้มัคร
เป็นสมาชิกสามัญของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

กําหนดเพิ่มเติมให้ผู้สมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยต้องเป็นนิติบคุคลท่ีประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน หรือประกอบอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนตามที่กําหนดไว้ใน
ข้อบังคับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการประกอบอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่มีการ
ขยายสาขาเพ่ิมมากขึ้น และเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้ามาเป็น
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 



 

 

 

4 

6. แก้ไขเพิ่มเติมอํานาจหนา้ที่ของ
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  

กําหนดใหค้ณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอาจมอบ
อํานาจ หรือมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าทีใ่นการ
ดําเนนิงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ ยกเว้นอํานาจหน้าที่
ในการวางนโยบายขององค์กร 

7. แก้ไขเพิ่มเติมอํานาจหนา้ที่ของ
รัฐมนตรีผูร้ักษาการ  

กําหนดเพ่ิมเติมให้รฐัมนตรีมอํีานาจออกประกาศให้สมาชิกแจ้งข้อมูลของ
สมาชิก เพ่ือใช้ในการควบคุม วิเคราะห์ ประเมิน และประกอบการจัดทํา
นโยบาย และแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลใน
การประกอบการจัดทํานโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน 

  
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้              
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2551 กฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2557 และปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 
ดังน้ี  
 

การแบ่งส่วนราชการปจัจุบนั การแบ่งส่วนราชการทีข่อปรบัปรุง 

1. สํานักงานเลขาธิการ 
2. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
3. สํานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา 
4. สํานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม  
5. สํานักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ  
 
6. สํานักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ 
7. สํานักบัญชีประชาชาติ   
8. สํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ  
9. สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง 
10. สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
11. สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ 
12. สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ 
13. สํานักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่

- สํานักงานเลขาธิการ (คงเดิม)  
- กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส ์(คงเดิม)  
- กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา (เปลี่ยนช่ือ)  
- กองพัฒนาขอ้มูลและตัวชีวั้ดสังคม (เปลีย่นช่ือ)  
- กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่า
เทียมทางสังคม (เปลี่ยนช่ือ)  
- กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน (เปลี่ยนช่ือ)  
- กองบัญชีประชาชาติ (เปลี่ยนช่ือ)  
- กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขง่ขัน (เปลี่ยนช่ือ)  
- สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (เปลี่ยนช่ือ)  
- สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(เปลี่ยนช่ือ)  
 - สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (เปลี่ยนช่ือ)  
- สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (เปลี่ยนช่ือ)  
- กองยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ (เปลี่ยนช่ือ)  
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14. สํานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจ
มหภาค  
15. สํานักวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
16. สํานักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทาง
สังคม  

- กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค (เปลี่ยนช่ือ) 
 
- กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(เปลี่ยนช่ือ) 
- กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม (ต้ัง
ใหม่) 
- กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง (ต้ังใหม)่  
- กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (ต้ังใหม่) 
- กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(ต้ังใหม่)   
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต้ังใหม)่ 

 
3. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน             
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   2. ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดดําเนินการเสนอกฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้มีผลใช้บังคับภายในกําหนดระยะเวลา  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
   1. กําหนดให้ส่วนราชการมีวงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน 
การให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณ
รายจ่าย จํานวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จํานวน 100,000,000 ล้านบาท สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม จํานวน 50,000,000 บาท สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ จํานวน 10,000,000 บาท สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน 50,000,000 บาท สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน 50,000,000 บาท สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 10,000,000 บาท 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000,000 บาท และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
จังหวัด แห่งละ จํานวน 20,000,000 บาท  
   2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีอํานาจอนุมัติให้ส่วนราชการอ่ืนมีวงเงินทดรองราชการ  
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้ ตามความเหมาะสมจําเป็นในกรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
  3. ให้ส่วนราชการที่มีวงเงินทดรองราชการยุติการอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในกรณีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หรือมีการประกาศยุติการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี  
  4. กําหนดให้ระเบียบน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวางหลักเกณฑ์สําหรับส่วนราชการในการดําเนินการ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติโดยเร่งด่วนตามความจําเป็นและเหมาะสมเมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นใน
ท้องที่หน่ึงท้องที่ใด  



 

 

 

6 

  5. กําหนดให้การจ่ายเงินรายใดผู้รับเงินมิได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐานหรือมิได้ลงลายมือ
ช่ือไว้ในสมุดทะเบียนที่ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของทางราชการ ให้ผู้รับเงินทําใบสําคัญรับเงินตามระเบียบของทาง
ราชการ  
  6. ให้ส่วนราชการดําเนินการขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทดรองราชการ ดังน้ี  
    6.1 กรณีส่วนราชการส่วนกลาง ให้ดําเนินการรวบรวมใบสําคัญและเอกสารที่เก่ียวข้องกับ
การจ่ายเงิน เพ่ือส่งให้กรมบัญชีกลาง ภายในสามสิบวันทําการนับแต่วันที่ได้รับเงิน  
    6.2 กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ได้รับการสนับสนุน หรือได้รับโอนเงินทด
รองราชการจากส่วนราชการเจ้าของวงเงินทดรองราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือสํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้ดําเนินการรวบรวมใบสําคัญและเอกสารที่เก่ียวข้องกับการจ่ายเงิน เพ่ือส่งให้ส่วน
ราชการเจ้าของวงเงินทดรองราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ภายในสี่สิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับเงิน   
   7. กําหนดให้การจัดหาและการควบคุมพัสดุถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  
   8. ให้ส่วนราชการและจังหวัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการไปยัง
กรมบัญชีกลาง ตามแบบและเง่ือนไขที่กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการ
ตรวจสอบดังกล่าว  
 
4.  เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นในการรักษา
ความม่ันคงของประเทศ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังน้ี  
   1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือใช้จ่ายกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็นในการรักษาความม่ันคงของประเทศ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้   
   2. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย  
   3. ให้กระทรวงการคลังเร่งดําเนินการเสนอกฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้มีผลใช้บังคับภายในกําหนดระยะเวลา  
   สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
  1. กําหนดให้ในกรณีเกิดเหตุการณ์ปัญหาด้านชายแดนอันเน่ืองมาจากภัยคุกคามจากภายนอก
ประเทศ และมีความจําเป็นต้องจ่ายเงินโดยเร็วเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ให้กองทัพบกเบิกเงินจากคลังเป็นเงินทดรอง
ราชการ ในวงเงิน 100,000,000 บาท เพ่ือทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว   
   2. ให้ผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบน้ี ได้เฉพาะ
รายจ่ายที่พึงจ่ายได้จากเงินงบประมาณ  
  3. ให้กองทัพบกดําเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นใน
การรักษาความม่ันคงของประเทศ และเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากสํานักงบประมาณแล้ว ให้ดําเนินการ
เบิกเงินงบประมาณรายจ่ายโดยวิธีเบิกหักผลักส่งเพ่ือชดใช้เงินทดรองราชการจนครบถ้วนเท่าจํานวนที่ได้เบิกเงินไป
จากคลัง ภายในระยะเวลา 30 วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
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  4. กําหนดให้การจัดหาพัสดุเพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นในการรักษาความม่ันคงของประเทศ 
ให้กองทัพบกบริหารการพัสดุโดยถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
   5. กําหนดให้การบันทึกบัญชีควบคุมเงินทดรองราชการเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  
   6. กําหนดให้วิธีปฏิบัติอ่ืนใดที่เก่ียวกับเงินทดรองราชการที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบน้ีให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการน้ัน   
   7. กําหนดให้ในกรณีที่ส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบน้ีได้ ให้ขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง  
 
5. เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการย่ืนแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และ
การนําส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน ในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการย่ืน
แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการนําส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน ในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติ 
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   ทั้งน้ี ร่างประกาศฯ ที่กระทรวงแรงงานเสนอ เป็นการขยายเวลาการย่ืนแบบรายการแสดงการส่งเงิน
สมทบและการนําส่งเงินสมทบของนายจ้าง และขยายเวลาการนําส่งเงินสมทบเข้ากองทุนของผู้ประกันตน ตลอดจน
กําหนดให้นายจ้างและผู้ประกันตนไม่ต้องชําระเงินเพ่ิมตามกฎหมายภายในกําหนดระยะเวลาที่ขยายออกไป           
เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้าง และผู้ประกันตน ในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติอันเป็นเหตุสุดวิสัย 
ซึ่งอยู่ในท้องที่ที่เกิดวาตภัยและอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” “(PABUK)” จํานวน 23 จังหวัด  
  สาระสําคัญของร่างประกาศ  
  1. ให้ร่างประกาศฯ มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 เป็นต้นไป   
   2. ให้นายจา้งที่ขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึน้ทะเบียนผูป้ระกันตนตามมาตรา 33 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในท้องที่จังหวัดกระบ่ี จันทบุร ีชุมพร ชลบุรี ตรัง ตราด นครศรีธรรมราช 
นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา พัทลุง เพชรบุรี ภูเก็ต ยะลา ระนอง ระยอง สงขลา สตูล สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุราษฎร์ธานี รวม 23 จังหวัด ได้รับการขยายกําหนดเวลาย่ืนแบบรายการแสดงการ
ส่งเงินสมทบ และการนําส่งเงินสมทบตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 สําหรับค่าจ้าง
งวดเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 งวดเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 และงวดเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยให้ย่ืนแบบ
รายการแสดงการส่งเงนิสมทบและนําส่งเงินสมทบภายในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562   
   3. ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งมีทะเบียน
ผู้ประกันตนในท้องที่ที่กําหนดตามข้อ 2. ได้รับการขยายกําหนดเวลานําส่งเงินสมทบเข้ากองทุนตามมาตรา 39 วรรค
สาม สําหรับเงินสมทบที่ต้องนําส่งประจํางวดเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 งวดเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 และงวดเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยให้นําส่งเงินสมทบเข้ากองทุนภายในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
6. เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการการดําเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี  ปีการผลติ 2562 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งเป็นการดําเนินงานต่อเน่ืองจากโครงการฯ ปีการผลิต 2561 
ภายใต้วงเงินงบประมาณจํานวน 1,740.60 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณคงเหลือในส่วนที่ธนาคารเพ่ือการเกษตร



 

 

 

8 

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เบิกจ่ายจากสํานักงบประมาณ (สงป.) เพ่ือดําเนินโครงการฯ ในปีการผลิต 2561 
จํานวน 164.25 ล้านบาท และเสนอของบประมาณเพ่ิมเติมจํานวน 1,576.35  ล้านบาท 
  2. เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบ้ียประกันภัยแทนรัฐบาลในส่วนของงบประมาณ
เพ่ิมเติมม 1,576.35 ล้านบาท และเบิกเงินชดเชยตามจํานวนที่จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราเฉลี่ยดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 
6 เดือน  ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) บวกร้อยละ 1 ต่อปี ในปีงบประมาณถัดไป
ให้กับ ธ.ก.ส. 
  3. มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ดําเนินการขายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 ให้ได้ตาม
เป้าหมายและตามกําหนดเวลาการเอาประกันภัยของเกษตรกรทั้งในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 (Tier 1 และ Tier 2) 
พร้อมทั้งให้ ธ.ก.ส. บริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับหลักการประกันภัยและร่วมกับสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย (สมาคมฯ) และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมทั้งให้
ความรู้ด้านการประกันภัยแก่เกษตรกรและบุคคลท่ีเก่ียวข้องเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสําคัญของการ
ประกันภัย  
  4. มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ประสานงานกับ ธ.ก.ส. 
และสมาคมฯ ดําเนินการเช่ือมโยงข้อมูลเอกสารทะเบียนเกษตรกรแบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (แบบ กษ 02)  และแบบรายงานข้อมูลความเสียหายจริงของเกษตรกร (แบบ กษ 02  
เพ่ือการประกันภัย)  ตลอดจนดําเนินการเพ่ือให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่
เก่ียวข้องกับโครงการฯ เพ่ือรองรับการเพ่ิมพ้ืนที่เป้าหมาย และรองรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้รวดเร็วและถูกต้อง
มากข้ึน  พร้อมทั้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรเก็บข้อมูลพ้ืนที่ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทด
รองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยแยกประเภทพืชต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องได้เตรียมการดําเนินการในเบ้ืองต้นแล้ว 
  5. มอบหมายให้กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกรุงเทพมหานครดําเนินการ
แต่งต้ังคณะกรรมการในการตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายแต่มิได้อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่มีการประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (คณะกรรมการฯ) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เช่นเดียวกับการดําเนินการของโครงการฯ ในปีการ
ผลิต 2559 - 2561 และให้คณะกรรมการดังกล่าวดําเนินการรับรองความเสียหายของเกษตรกรในกลุ่มข้างต้น และ
จัดส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. และสมาคมฯ เพ่ือพิจารณาดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป  
  6. มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
(สํานักงาน คปภ.) ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ของการรับประกันภัย
ของโครงการฯ ปีการผลิต 2562 รวมทั้งอนุมัติกรมธรรม์และอัตราเบ้ียประกันภัยให้แล้วเสร็จและสามารถเริ่มรับ
ประกันภัยในปีการผลิต 2562 ได้ทันทีภายหลังคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการฯ ปีการผลิต 2562 และ
ดําเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ  ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการฯ ปีการผลิต 2562 ในภาพรวมและเชิงรุก
ร่วมกันร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  7. มอบหมายให้สมาคมฯ ประสานงานกับ ธ.ก.ส. กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร 
กษ. พัฒนาระบบการประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ปีการ
ผลิต 2562 เพ่ือให้เกษตรกรผู้เอาประกันภัยได้รับประโยชน์สูงสุด 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า  
  1. การดําเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 ประสบความสําเร็จอย่างสูงเมื่อเทียบ
กับปีการผลิต 2559 และปีการผลิต 2560  โดย ณ วันสิ้นสุดการจําหน่ายกรมธรรม์ (15 ธันวาคม 2561) มีจํานวน
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เกษตรกรผู้เอาประกันภัย 1.92 ล้านราย จํานวนพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ 27.60 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ของ
จํานวนพ้ืนที่เป้าหมายสูงสุด 30 ล้านไร่ และคิดเป็นร้อยละ 47 ของพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปีทั้งประเทศ 
  2. เพ่ือให้โครงการดังกล่าวสามารถดําเนินการได้อย่างสอดคล้องกับฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปีของ
เกษตรกรซึ่งจะเริ่มต้นต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และเพ่ือให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ อย่างทั่วถึง
รวมท้ังได้รับความคุ้มครองตลอดระยะเวลาการปลูกข้าวนาปีทั้งฤดูการผลิตเพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณ์
ธรรมชาติและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ยังคงมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง กค. 
ได้ดําเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2562 ดังน้ี  
   2.1 กค. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดําเนินโครงการฯ โดย 
(1) กําหนดหลักการให้เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเช่ือเพ่ือการเพาะปลูกข้าวนาปีของ ธ.ก.ส. และเกษตรกรทั่วไปได้รับ
ความคุ้มครองจากระบบการประกันภัยตามกฎของจํานวนมาก (Law of Large Numbers) (กฎของจํานวนมาก คือ 
การใช้ข้อมูลจากสถิติในอดีต เพ่ือคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อเรามีจํานวนข้อมูลของเหตุการณ์ที่เคย
เกิดขึ้นแล้วในอดีตมากขึ้น ย่อมทําให้เราสามารถคาดการณ์ได้ถูกต้องและแม่นยํามากขึ้นไปด้วยน่ันจึงเป็นการลดความ
เสี่ยงของการคาดการณ์ที่ผิดน่ันเอง) เช่นเดียวกับการดําเนินโครงการฯ ในปีการผลิต 2559 - 2561 และ (2)  
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการดําเนินโครงการฯ เพ่ือให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีส่วนร่วมในการรับภาระค่า
เบ้ียประกันภัยโดยสามารถขอเอาประกันภัยเพ่ือรับความคุ้มครองเพ่ิมเติมจากส่วนที่ภาครัฐให้การอุดหนุนอัตราค่าเบ้ีย
ประกันภัย  ซึ่งเป็นการดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561  
   2.2 กค. ได้นําโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 เสนอ นบข.  ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 โดยท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดําเนินโครงการฯ ปีการผลิต 
2562 และมอบหมายให้ กค. นําโครงการดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งรายละเอียดของโครงการฯ ปีการผลิต 2562 
สรุปได้ดังน้ี 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้เกษตรกรมีเคร่ืองมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติผ่านระบบการประกันภัย และเป็นการ

ต่อยอดความช่วยเหลือของภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เพ่ือรองรับต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวให้กับเกษตรกรเม่ือประสบเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ รวมท้ังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ  

2. พ้ืนท่ีรับประกันภัย การรับประกันภัยพ้ืนฐาน 
(Tier 1) 

การรับประกันภัยร่วมจ่ายโดยสมัครใจ 
(Tier 2) 

พ้ืนท่ีรวมไม่เกิน 30 ล้านไร่ แบ่งเป็น 
(1) กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ไม่เกิน 28 ล้านไร่ 
(2) กลุ่มเกษตรกรท่ัวไป ไม่เกิน 2 ล้านไร่ 

พ้ืนท่ีไม่เกิน 5 ล้านไร่ 

3 .  อั ต ร า ค่ า เ บี้ ย
ประกันภัย 

Tier 1 Tier 2 
อัตราเท่ากันทุกพ้ืนท่ี  

85 บาท/ไร่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและอากรแสตมป์)  
รัฐบาลอุดหนุน 51 บาท และ ธ.ก.ส. อุดหนุน 34 บาท 

92.02 บาท/ไร่  
(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและอากรแสตมป์)  
กลุ่ม (1) รัฐบาลอุดหนุน 58.02 บาท  

ธ.ก.ส. อุดหนุน 34 บาท 

กลุ่ม (1) และ (2) จ่ายเพิ่มจาก Tier 1   
ในอัตราท่ีแตกต่างกันตามความเสี่ยง 
ของแต่ละพ้ืนท่ี  
ความเสี่ยงตํ่า 6.42 บาท/ไร่  
ความเสี่ยงปานกลาง 17.12 บาท/ไร่  
ความเสี่ยงสูง 27.82 บาท/ไร่  
(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและอากรแสตมป์)  
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กลุ่มท่ี (2) รัฐบาลอุดหนุน 58.02 บาท  
เกษตรกรจ่ายเอง 34 บาท 

4 .  ระยะ เวลาการ 
ขายประกัน 

 ต้ังแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบโครงการฯ – วันท่ี 30 มิถุนายน 2562  
ยกเว้นภาคใต้ ถึงวันท่ี 15 ธันวาคม 2562  

5. วงเงิน 
ความคุ้มครอง 

พ้ืนท่ี ภัยธรรมชาติ 7 ภัย 
(น้ําท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง  

ฝนแล้งหรือฝนท้ิงช่วง ลมพายุหรือพายุ
ไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาว หรือน้ําค้างแข็ง  

ลูกเห็บ ไฟไหม้ และภัยช้างป่า*) 

ภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด 

Tier1 1,260 บาท/ไร่ 630 บาท/ไร่ 
Tier 2 240 บาท/ไร่ 120 บาท/ไร่ 
รวม ไม่เกิน 1,500 บาท/ไร่ 750 บาท/ไร่ 

6. ภาระงบประมาณ 
(เงินอุดหนุนค่าเบี้ย
ประกันกัย)  

 ภายในวงเงิน 1,740.60 ล้านบาท (คิดจากพ้ืนท่ีเป้าหมาย 30 ล้านไร่) โดยแบ่งเป็น  
1) ใช้จ่ายจากงบประมาณคงเหลือจากการดําเนินโครงการ ฯ ในปีการผลิต 2561 จํานวน 164.25 ล้านบาท  
2) ให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายแทนรัฐบาลไปก่อนและรัฐบาลจัดค่าชดเชยต้นทุนเงินให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 
6 เดือน  ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR)  บวกร้อยละ 1 จํานวน 1,576.35  
ล้านบาท 

7. การพิจารณา 
ค่าสินไหมทดแทน 

 จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และจ่าย
เพ่ิมเติมกรณีท่ีเสียหายจริงแต่ไม่อยู่ในเขตประกาศภัยตามท่ีราชการกําหนด โดยวิธีการประเมินรายบุคคล  

8.วันเริ่มความ
คุ้มครอง 

(1) เกษตรท่ีเป็นลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. (กลุ่ม Tier 1) ซ่ึงได้รับการอนุมัติสินเชื่อท้ังหมดในการเพาะปลูกเร่ิมต้ังแต่
วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ ฯ ท้ังนี้ หากประสงค์เอาประกันภัยเพ่ิมในกลุ่ม Tier 2  จะเริ่มต้ังแต่วันท่ี
เกษตรกรขอเอาประกันภัย  
(2) เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ซ่ึงได้รับการอนุมัติสินเชื่อบางส่วนและประสงค์จะเอาประกันภัยเพ่ิมเติม 
โดยรับภาระค่าเบี้ยประกันเองท้ังในกลุ่ม Tier 1 และ Tier 2  เร่ิมต้ังแต่วันท่ีเกษตรกรขอเอาประกันภัย 
(3) กลุ่มเกษตรกรท่ัวไป  เริ่มต้ังแต่วันท่ีเกษตรกรขอเอาประกันภัย  

หมายเหตุ * เป็นการคุ้มครองภัยธรรมชาติใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมของโครงการฯ ปีการผลิต 2561  
 
7. เรื่อง  โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการการดําเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและบริการจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ภายใต้วงเงินงบประมาณ จํานวน 121.80  
ล้านบาท 
  2. เห็นชอบให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทดรองจ่ายเงินอุดหนุน 
ค่าเบ้ียประกันภัยแทนรัฐบาล จํานวน 121.80 ล้านบาท และเบิกเงินชดเชยตามจํานวนที่จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตรา
เฉลี่ยดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 6 เดือน  ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) บวกร้อยละ 1 
ต่อปีในปีงบประมาณถัดไปให้กับ ธ.ก.ส.  
  3. มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ดําเนินการขายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 2562 ให้ได้
ตามเป้าหมายและตามกําหนดเวลาการเอาประกันภัยของเกษตรกรทั้งในส่วนที่ 1 (Tier 1)  และส่วนที่ 2  (Tier 2) 
พร้อมทั้งให้  ธ.ก.ส. บริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับหลักการประกันภัยและร่วมกับสมาคม
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ประกันวินาศภัยไทย (สมาคมฯ) และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมทั้งให้
ความรู้ด้านการประกันภัยแก่เกษตรกรและบุคคลท่ีเก่ียวข้องเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสําคัญของการ
ประกันภัย  
  4. มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ประสานงานกับ  
ธ.ก.ส. และสมาคมฯ ดําเนินการเช่ือมโยงข้อมูลเอกสารทะเบียนเกษตรกรแบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (แบบ กษ 02) และแบบรายงานข้อมูลความเสียหายจริงของเกษตรกร (แบบ กษ 02 
เพ่ือการประกันภัย) ตลอดจนดําเนินการเพ่ือให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้อง
กับโครงการฯ เพ่ือรองรับการเพ่ิมพ้ืนที่เป้าหมาย  และรองรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้รวดเร็วและถูกต้องมากข้ึน   
พร้อมทั้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรเก็บข้อมูลพ้ืนที่ประสบภัย   ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยแยกประเภทพืชต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้
เตรียมการดําเนินการในเบ้ืองต้นแล้ว 
  5. มอบหมายให้กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกรุงเทพมหานคร ดําเนินการ
แต่งต้ังคณะกรรมการในการตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายแต่มิได้อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่มีการประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (คณะกรรมการฯ) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เช่นเดียวกับการดําเนินการของโครงการประกันภัย
ข้าวนาปีและให้คณะกรรมการดังกล่าวดําเนินการรับรองความเสียหายของเกษตรกรในกลุ่มข้างต้น   และจัดส่งข้อมูล
ให้ ธ.ก.ส. และสมาคมฯ เพ่ือพิจารณาดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป 
  6. มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(สํานักงาน คปภ.) จัดทํากรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ของการรับ
ประกันภัยของโครงการฯ ปีการผลิต 2562 รวมทั้งอนุมัติกรมธรรม์และอัตราเบี้ยประกันภัยให้แล้วเสร็จและสามารถ
เริ่มรับประกันภัยในปีการผลิต 2562 ได้ทันทีภายหลังคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการฯ ปีการผลิต 2562 
และดําเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ  ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการฯ ปีการผลิต 2562 ในภาพรวมและเชิงรุก
ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
  7. มอบหมายให้สมาคมฯ ประสานงานกับ ธ.ก.ส. กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร 
กษ. พัฒนาระบบการประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตลอดจนดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ปีการ
ผลิต 2562 เพ่ือให้เกษตรกรผู้เอาประกันภัยได้รับประโยชน์สูงสุด 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า 
  1. กค. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กษ. (กรมส่งเสริมการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
และกรมส่งเสริมสหกรณ์)  มท. (กรมการปกครองและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) สํานักงาน คปภ. ธ.ก.ส. 
และสมาคมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดําเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (โครงการฯ) ปีการผลิต 
2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
ภัยพิบัติผ่านระบบการประกันภัย  และเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 รวมทั้งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ  ซึ่งเป็นการดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561  
  2. เน่ืองจากการดําเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2562 จําเป็นต้องเร่งดําเนินการให้มีความสอดคล้อง
กับฤดูกาลเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน) ในปีการผลิต 2562 ของเกษตรกรจะเริ่มต้นต้ังแต่
วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป  และเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ต้องการให้เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการฯ อย่างทั่วถึงและได้รับความคุ้มครองตลอดระยะเวลาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งฤดูการผลิต (ข้าวโพด
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เลี้ยงสัตว์ฤดูฝนและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง) เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ   และความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ยังคงมีความถี่และความรุนแรงมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง   ซึ่งความเสียหายดังกล่าวได้
ส่งผลกระทบต่อเน่ืองกับจํานวนเงินทุนของเกษตรกรท่ีมีไม่มีเพียงพอสําหรับใช้เพาะปลูกในปีการผลิตถัดไป   กค. จึง
ได้นําเสนอแนวทางการดําเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2562 เสนอต่อ นบขพ .  พิจารณาในการประชุม                 
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางการดําเนินโครงการฯ ปีการผลิต 
2562 ตามท่ี กค. เสนอ โดยรายละเอียดของโครงการฯ ปีการผลิต 2562 สรุปได้ดังน้ี 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้เกษตรกรมีเคร่ืองมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติผ่านระบบการประกันภัย และเป็น

การต่อยอดความช่วยเหลือของภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เพ่ือรองรับต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร
เม่ือประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมท้ังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของ
ภาครัฐ  

2. พ้ืนท่ีรับประกันภัย การรับประกันภัยพ้ืนฐาน 
(Tier 1) 

การรับประกันภัยร่วมจ่ายโดยสมัครใจ 
(Tier 2) 

พ้ืนท่ีรวมไม่เกิน 3 ล้านไร่ แบ่งเป็น 
(1) กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ไม่เกิน 2.8 ล้านไร่ 
(2) เกลุ่มเกษตรกรท่ัวไป ไม่เกิน 2 แสนไร่ 

พ้ืนท่ีไม่เกิน 3 แสนไร่ 

3 .  อั ต ร า ค่ า เ บี้ ย
ประกันภัย 

Tier 1 Tier 2 
อัตราเท่ากันทุกพ้ืนท่ี  

59 บาท/ไร่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและอากรแสตมป์)  
รัฐบาลอุดหนุน 35.40 บาท และ ธ.ก.ส. อุดหนุน 23.60 บาท 

64.20 บาท/ไร่  
(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและอากรแสตมป์)  

(1) กลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส. รัฐบาลอุดหนุน 40.60 บาท  
ธ.ก.ส. อุดหนุน 23.60 บาท 

 (2) กลุ่มเกษตรกรท่ัวไป รัฐบาลอุดหนุน 40.60 บาท  
เกษตรกรจ่ายเอง 23.60 บาท 

กลุ่ม (1) และ (2) รับภาระเองโดยจ่าย
เพ่ิมจาก Tier 1  ในอัตราท่ีแตกต่างกัน
ตามความเสี่ยงของแต่ละพ้ืนท่ี  
ความเสี่ยงตํ่า 4.28 บาท/ไร่   
ความเสี่ยงปานกลาง 11.77 บาท/ไร่ 
ความเสี่ยงสูง 25.68 บาท/ไร่ 
(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและอากรแสตมป์)  

4 .  ระยะ เวลาการ 
ขายประกัน 

(1) สําหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  รอบท่ี 1 (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน) นับต้ังแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความ
เห็นชอบโครงการฯ – วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562  
(2) สําหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบท่ี 2 (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง) ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 15 มกราคม 2563  

5. วงเงิน 
ความคุ้มครอง 

พ้ืนท่ี ภัยธรรมชาติ 7 ภัย 
(น้ําท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง  

ฝนแล้งหรือฝนท้ิงช่วง ลมพายุหรือพายุ
ไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาว หรือน้ําค้างแข็ง  

ลูกเห็บ ไฟไหม้ และภัยช้างป่า) 

ภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด 

Tier1 1,500 บาท/ไร่ 750 บาท/ไร่ 
Tier 2 240 บาท/ไร่ 120 บาท/ไร่ 

รวมไม่เกิน 1,740 บาท/ไร่ 870 บาท/ไร่ 
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6. ภาระงบประมาณ 
(เงินอุดหนุนค่าเบี้ย
ประกันกัย)  

 ภายในวงเงิน 121.80 ล้านบาท (คิดจากพ้ืนท่ีเป้าหมาย 3 ล้านไร่) โดยให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่า
เบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาล และเบิกเงินชดเชยตามจํานวนท่ีจ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา 6 เดือนประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (Fixed Deposit Rate : FDR) บวก
ร้อยละ 1 ต่อปี ในปีงบประมาณถัดไป  

7. การพิจารณา        
ค่าสินไหมทดแทน 

 จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และจ่าย
เพ่ิมเติมกรณีท่ีเสียหายจริงแต่ไม่อยู่ในเขตประกาศภัยตามท่ีราชการกําหนด โดยวิธีการประเมินรายบุคคล  

8. วันเริ่มความ
คุ้มครอง 

(1) เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. (กลุ่ม Tier 1) ซ่ึงได้รับการอนุมัติสินเชื่อท้ังหมดในการเพาะปลูกเร่ิม
ต้ังแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ ฯ ท้ังนี้ หากประสงค์เอาประกันภัยเพ่ิมในกลุ่ม Tier 2  จะเริ่ม
ต้ังแต่วันท่ีเกษตรกรขอเอาประกันภัย  
(2) เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ซ่ึงได้รับการอนุมัติสินเชื่อบางส่วนและประสงค์จะเอาประกันภัย
เพ่ิมเติม โดยรับภาระค่าเบี้ยประกันเองท้ังในกลุ่ม Tier 1 และ Tier 2  เร่ิมต้ังแต่วันท่ีเกษตรกรขอเอา
ประกันภัย 
(3) กลุ่มเกษตรกรท่ัวไป  เริ่มต้ังแต่วันท่ีเกษตรกรขอเอาประกันภัย  

หมายเหตุ ผู้เอาประกันภัย คือ เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริม
การเกษตร ในพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ ในปีการผลิต 2562/63 

 
8. เรื่อง ผลการดําเนินงานและการขอขยายระยะเวลาดาํเนนิโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนน  ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะท่ี 2  
  คณะรัฐมนตรีมีมติดังน้ี  
  1. รับทราบ อนุมัติ และเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังน้ี 
   1.1 รับทราบสถานะการดําเนินโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร
นํ้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะท่ี 2 (โครงการเงินกู้ฯ) การติดตาม
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน  และอนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการเงินกู้ฯ และการเบิกจ่ายเงินกู้จนถึง
เดือนกันยายน 2562 ทั้งน้ี หากหน่วยงานเจ้าของโครงการใดไม่สามารถดําเนินการและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน 2562 เห็นควรให้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือจากแหล่งอ่ืน  
เพ่ือดําเนินโครงการให้แล้วเสร็จต่อไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
   1.2 อนุมัติยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้ของกรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า   
กรมทางหลวง   กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล   และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวงเงินรวมทั้งสิ้น 679.07 ล้าน
บาท โดยในการยกเลิกสัญญาขอให้คํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบ
ราชการที่เก่ียวข้อง   และหากหน่วยงานเจ้าของโครงการท่ียกเลิกโครงการต้องคืนเงินที่ได้เบิกไปแล้ว  ขอให้เร่ง
ดําเนินการและแจ้งผลการคืนเงินดังกล่าวให้ กค. [สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.)] ทราบด้วย  สําหรับ
โครงการที่ขอยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้  หากหน่วยงานเจ้าของโครงการมีความประสงค์จะดําเนิน
โครงการต่อไป  ขอให้ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 
   1.3 เห็นชอบให้กระทรวงต้นสังกัดติดตามเร่งรัดการดําเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน
โครงการภายใต้โครงการเงินกู้ฯ  ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลการดําเนินงานส่งให้ สบน. ทุกเดือน 
ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป  และกํากับดูแลให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินงานตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  และมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
  และให้กระทรวงการคลัง (สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ) ติดตามความก้าวหน้าในการดําเนิน
โครงการและการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานเจ้าของโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดด้วย  รวมทั้งให้
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กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องต่อไป  
  2. ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินโครงการแล้วเสร็จและมีเงินคงเหลือจากการ
ดําเนินงาน   ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดการคืนเงินคงเหลือจากการดําเนินโครงการตามข้ันตอนของกฎหมาย   
ระเบียบมติคณะรัฐมนตรี   และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง   เพ่ือให้สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะนําเงินที่เหลือในบัญชี
ดังกล่าวส่งคืนคลังต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีมาเพ่ือรายงานสถานะการดําเนินโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและระบบขนส่งทางถนน  ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 
(โครงการเงินกู้ฯ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และขออนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการและการเบิกจ่าย
เงินกู้จนถึงเดือนกันยายน 2562 จํานวนทั้งสิ้น 65 โครงการ ทั้งน้ี หากหน่วยงานเจ้าของโครงการใดไม่สามารถ
ดําเนินการและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 เห็นควรให้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือจากแหล่งอ่ืนเพ่ือดําเนินโครงการให้แล้วเสร็จต่อไป   รวมทั้งขออนุมัติยกเลิกโครงการ
และยกเลิกการใช้เงินกู้ของหน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีความประสงค์จะขอยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้   
ซึ่งเป็นการดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยสรุปความก้าวหน้าการดําเนิน
โครงการเงินกู้ฯ ได้ ดังน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
ผลการดําเนินโครงการเงินกู้ฯ จํานวนโครงการ วงเงินท่ี สงป. 

จัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย  

จํานวน ร้อยละ วงเงินคงเหลือท่ียัง
ไม่เบิกจ่าย 

1) ดําเนินการแล้วเสร็จ 3,930 66,844.46 64,202.96 96.05 2,641.54* 
2) อยู่ระหว่างดําเนินการ 65 9,758.14 5,135.24 56.63 4,622.90 
 2.1) อยู่ระหว่าง
ดําเนินการและเบิกจ่ายภายใน
ปีงบประมาณ 2562 ** 

15 2,511.39 648.63 25.83 1,862.76 

    2.2) อยู่ระหว่าง
ดําเนินการและประสงค์จะขอ
ขยายระยะเวลาเพ่ือ
ดําเนินการต่อ (คาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ 
2562) *** 

50 7,246.75 4,486.61 61.91 2,760.14 

3) ประสงค์จะยกเลิก 13 โครงการ และ 
1 แห่ง 

6,79.07 86.54 12.74 592.53 

รวมท้ังสิ้น 4,008 77,281.67 69,424.74 89.75 7,856.97 
หมายเหตุ :  * เงินเหลือจ่ายท่ีต้องส่งคืนคลัง  
 ** เป็นโครงการเงินกู้ฯ ท่ีคณะรัฐมนตรีเคยมีมติเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ให้ขยายระยะเวลาและเบิกจ่ายถึง
ปีงบประมาณ 2562 (เดือนกันยายน 2562)   
 *** เป็นโครงการเงินกู้ฯ ท่ีคณะรัฐมนตรีเคยมีมติเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ให้ขยายระยะเวลาและเบิกจ่ายได้ถึง
เดือนเมษายน 2561 - พฤษภาคม 2562  
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  จากผลการดําเนินโครงการเงินกู้ฯ มีโครงการเงินกู้ฯ ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 65 
โครงการ  ประกอบด้วย  โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินงานโดยคาดว่าจะสามารถดําเนินการและเบิกจ่ายได้ทัน
ระยะเวลา (ภายในเดือนกันยายน 2562)  ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 รวม 15 โครงการ 
ในขณะที่อีก 50 โครงการ  อยู่ระหว่างดําเนินการและไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนเมษายน 2561 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2562 ตามกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เน่ืองจากมีปัญหาในการดําเนินงานบางประการ เช่น 
ต้องปรับแก้ขอบเขตการดําเนินงานและระยะเวลาดําเนินงานในสัญญาให้สอดคล้องกับพ้ืนที่และความต้องการของ
ประชาชน หยุดการดําเนินงานช่ัวคราวจากปัญหานํ้าท่วม เป็นต้น ในคร้ังน้ีกระทรวงการคลังจึงขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาการดําเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้สําหรับโครงการเงินกู้ฯ ที่อยู่ระหว่างดําเนินการออกไปอีกจนถึง
เดือนกันยายน 2562 ซึ่งเป็นการขอขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการเงินกู้ฯ ภายใต้กรอบระยะเวลาเดิมที่
กําหนดให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกินปีงบประมาณ 2562 
 
9.  เรื่อง  ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 บีเอ็ม  เพื่อทําเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจํากัด  ศิลาเขา
ตําบล ที่จังหวัดลพบุรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บีเอ็ม เพ่ือทําเหมืองแร่  
ตามคําขอประทานบัตรที่ 7/2556 ของห้างหุ้นส่วนจํากัด  ศิลาเขาตําบล  ที่จังหวัดลพบุรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2533 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บีเอ็ม สําหรับโครงการดังกล่าว และหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่อนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่แล้ว   
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จะได้ดําเนินการให้ครบถ้วนถูกต้อง ตาม
ขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรต่อไป  ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่ม
นํ้าช้ันที่ 1 บีเอ็ม เพ่ือทําเหมืองแร่  ตามคําขอประทานบัตร ที่ 7/2556 ของห้างหุ้นส่วนจํากัด  ศิลาเขาตําบล   
ที่จังหวัดลพบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2533 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 ซึ่งพ้ืนที่คําขออยู่
ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บีเอ็มของลุ่มนํ้าป่าสัก และเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา ซึ่งห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิลาเขา
ตําบล ได้ย่ืนคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้แล้ว โดยพ้ืนที่ไม่เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์  
ไม่เป็นพ้ืนที่ต้องห้ามสําหรับการทําเหมืองตามระเบียบและกฎหมายของส่วนราชการต่าง ๆ การปิดประกาศการขอ
ประทานบัตรไม่มีผู้ร้องเรียนคัดค้าน รวมท้ังองค์การบริหารส่วนตําบลนาโสมได้แจ้งความเห็นชอบในการขอประทาน
บัตรและคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่ ได้ให้ความ
เห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้ว  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 
 
10. เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พืน้ที่ลุ่มน้าํชั้นที่ 1 บี และ 1 บอีาร์ เพื่อทําเหมืองแร่ ของห้างหุ้นส่วนจํากัด 
ชุติวรรณ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บี และ 1 บีอาร์ เพ่ือทํา
เหมืองแร่ ตามคําขอประทานบัตรที่ 5/2557 ของห้างหุ้นส่วนจํากัด  ชุติวรรณ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 และวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บี และ 1 บีอาร์  สําหรับโครงการดังกล่าว   และหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่
อนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่แล้ว กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จะได้
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ดําเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาตประทาน
บัตรต่อไป ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้า
ช้ันที่ 1 บี และ 1 บีอาร์ เพ่ือทําเหมืองแร่ ตามคําขอประทานบัตรที่ 5/2557 ของห้างหุ้นส่วนจํากัด ชุติวรรณ  
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 และวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 ซึ่ง
พ้ืนที่คําขออยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บี และ 1 บีอาร์ และเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ โดยเป็นที่ดินมีสิทธิครอบครอง น.ส. 3 ก. 
จํานวน 8 แปลงของบุคคลอ่ืน  ซึ่งได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินแล้ว ทั้งน้ี ได้ย่ืนคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์
ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้แล้ว โดยพ้ืนที่ไม่เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ไม่เป็นพ้ืนที่ต้องห้ามสําหรับการทําเหมืองตาม
ระเบียบและกฎหมายของส่วนราชการต่าง ๆ การปิดประกาศการขอประทานบัตรไม่มีผู้ร้องเรียนคัดค้าน รวมทั้ง
องค์การบริหารส่วนตําบลหินตกได้แจ้งความเห็นชอบในการขอประทานบัตร และคณะกรรมการผู้ชํานาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ ได้ให้ความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 
 
11.  เรื่อง มาตรการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนและเพิ่มมูลค่าการตลาดของการจําหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(Geographical Indications : GI) ไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะหน่วยงานกลไกหลักใน
การบริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับพ้ืนที่ทุกระดับ พิจารณามอบหมายจังหวัดดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดทุกจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการผลักดันและขับเคล่ือนการส่งเสริมและคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
(Geographical Indications : GI) ไทย ตลอดจนการเพ่ิมมูลค่าการตลาดของการจําหน่ายสินค้า GI ไทยอย่างย่ังยืน
และเป็นรูปธรรม ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ โดยให้ พณ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย   
   สาระสาํคญัของเร่ือง  
   พณ. รายงานว่า  
  1. สถานการณ์การสง่เสริมและคุ้มครอง GI ไทย  
   ปัจจุบัน พณ. ได้ดําเนินการขึ้นทะเบียน GI ไทยทั้งหมด 99 สินค้า จาก 66 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย
สินค้า GI หมวดข้าว 10 รายการ อาหาร 18 รายการ ผักและผลไม้ 47 รายการ ผ้า 9 รายการ หัตถกรรมและ
อุตสาหกรรม 13 รายการ และไวน์ – สุรา 2 รายการ และอยู่ระหว่างดําเนินการพิจารณาขึ้นทะเบียนอีก 69 รายการ 
นอกจากน้ี ยังได้ดําเนินการให้สินค้า GI ไทย ได้รับการคุ้มครองในต่างประเทศแล้ว รวม 6 สินค้า ใน 4 ประเทศ ได้แก่ 
สหภาพยุโรป (ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้/กาแฟดอยตุง/กาแฟดอยช้าง/ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง) สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม (เส้นไหมไทยพ้ืนบ้านอีสาน) และสาธารณรัฐอินโดนีเซียและอินเดีย (ผ้าไหมยกดอกลําพูน) และอยู่
ระหว่างผลักดันให้ได้รับการคุ้มครองเพ่ิมอีก 6 สินค้า ใน 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ข้าวหอมมะลิทุ่ง
กุลาร้องไห้/มะขามหวานเพชรบูรณ์/ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง) กัมพูชา (กาแฟดอยตุง) และเวียดนาม (มะขามหวาน
เพชรบูรณ์/ลําไยอบแห้งเน้ือสีทองลําพูน) รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและรับรองมาตรฐานสินค้า GI เพ่ือสร้าง
ความเช่ือมั่นให้ผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในระดับจังหวัด (Internal Control) ทั้งหมด 64 สินค้าและ
ระดับสากล (External Control) ทั้งหมด 19 สินค้า  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 ยังได้ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า GI 
รวม 20 สินค้า อาทิ ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร ชามไก่ลําปาง สับปะรดภูแลเชียงราย ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ส้มโอปูโก
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ยะรัง มะขามหวานเพชรบูรณ์ และทุเรียนนนท์ เป็นต้น เพ่ือยกระดับสินค้าและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าที่มาจาก
แหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีคุณภาพและช่ือเสียงของสินค้าน้ัน ๆ อันสร้างโอกาสทางการตลาด สร้างอาชีพและ
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นกว่า 380 ล้านบาท โดยร่วมมือกับบริษัท 
เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จํากัด จัดให้มีมุมจําหน่ายสินค้า GI ไทย (GI Corner) อย่างถาวร ภายในท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ รวม 108 สาขาทั่วประเทศ ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้า GI อย่างต่อเน่ือง 
ทุกปี เช่น งาน GI Market งาน IP Fair และงาน THAIFEX – World of Food Asia เป็นต้น ส่งผลให้สินค้า GI 
ทั้งหมดของไทย สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดสูงถึง 4,080 ล้านบาท  
  2. มาตรการเพิ่มมูลค่าการตลาดของการจําหน่ายสินค้า GI และส่งเสริมการคุ้มครอง GI ไทย
อย่างยั่งยืน   
  พณ. ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
มท. กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เป็นต้น เมื่อวันที่  
4 กรกฎาคม 2561 โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ในการประชุมดังกล่าว ประธานได้แจ้งให้
ผู้แทนทุกหน่วยงานทราบถึงนโยบายของรัฐบาลในการให้ความสําคัญกับการส่งเสริมสินค้า GI เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูงขึ้นให้กับเกษตรกร
และชุมชนอย่างย่ังยืน อีกทั้งยังขอความร่วมมือในการดําเนินการส่งเสริมสินค้า GI ไทย ในอนาคตอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
ไปสู่การปฏิบัติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การเฟ้นหาผลิตภัณฑ์
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณค่าและศักยภาพเพ่ือส่งเสริมการขึ้นทะเบียน GI การผลักดันให้จังหวัดจัดทํา
ระบบควบคุมรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า GI ทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พณ. ได้กําหนดเป้าหมายและแผนงานการดําเนินการสร้าง
มูลค่าเพิ่มและส่งเสริมคุ้มครอง GI ไทย ได้แก่ (1) การลงพ้ืนที่ส่งเสริมให้จังหวัดย่ืนคําขอขึ้นทะเบียน GI              
รวม 8 สินค้า ใน  7 จังหวัด อาทิ หม้อห้อม (จังหวัดแพร่) โอ่งมังกร (จังหวัดราชบุรี) พริกไทย (จังหวัดจันทบุรี) 
กระเทียม (จังหวัดศรีสะเกษ) และลูกหยียะรัง (จังหวัดปัตตานี) เป็นต้น (2) เร่งพิจารณาคําขอขึ้นทะเบียน GI ไทย
เพ่ิมขึ้นอีก 16 คําขอ อาทิ มะม่วงยายกล่ํา (จังหวัดนนทบุรี) ทุเรียนสาลิกา (จังหวัดพังงา) และกาแฟวังนํ้าเขียว 
(จังหวัดนครราชสีมา) เป็นต้น (3) ผลักดันให้สินค้า GI ไทยที่มีศักยภาพ ย่ืนคําขอรับความคุ้มครองในต่างประเทศเพ่ิม
อีก 5 สินค้า ใน 2 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 2 สินค้า ได้แก่ ทุเรียนปราจีนบุรีและมะพร้าว
นํ้าหอมราชบุรี และมาเลเซีย จํานวน 3 สินค้า ได้แก่ ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และข้าว
สังข์หยดเมืองพัทลุง (4) ผลักดันให้จังหวัดจัดทําระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้า GI เพ่ือสร้างความ
เช่ือมั่นให้ผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวม 7 สินค้า เช่น สับปะรดตราดสีทอง นิลเมืองกาญจน์ และเงาะ
โรงเรียนนาสาร เป็นต้น (5) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า GI รวม 10 สินค้า (6) จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดสินค้า GI อย่างต่อเน่ืองทุกปี อาทิ งาน GI Market และงาน THAIFEX – World of Food Asia 
เป็นต้น และ (7) สร้างความรู้ความเข้าใจในความสําคัญของ GI ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
และผู้บริโภคผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อออนไลน์และสื่อต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  
  3. การขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง GI ไทยอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาล   
   เพ่ือบูรณาการการทํางานและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งสินค้าเกษตร 
หัตถกรรม หรือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และประชาชนในท้องถิ่นอย่างย่ังยืน จําเป็นที่ต้องอาศัยการบูรณาการการขับเคลื่อน
การทํางานในระดับพ้ืนที่ โดยให้หน่วยงานส่วนราชการในพ้ืนที่ทุกระดับต้ังแต่จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน 
สนับสนุนการดําเนินงานดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เห็นควรขอความร่วมมือ มท. ในฐานะหน่วยงาน
กลไกหลักในการบริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับพ้ืนที่พิจารณามอบหมายจังหวัด ดําเนินการแต่งต้ัง
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คณะกรรมการระดับจังหวัดทุกจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครอง GI ไทย ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้า GI ไทย อันช่วยเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างย่ังยืน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เก่ียวข้องร่วมเป็นกรรมการ เช่น สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สํานักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด โดยมีสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ เป็นต้น  
 
12.  เรื่อง  รายงานการเฝ้าระวังเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (Counterfeit and Piracy Watch List) 
ของคณะกรรมาธิการยุโรป 
                   คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่บังคับใช้
กฎหมาย ได้แก่ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) 
กองทัพบก กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรม
ศุลกากร สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในสถานที่จําหน่ายและเว็บไซต์ที่มีการจําหน่ายสินค้าละเมิดอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 
รวมทั้งตัดช่องทางการลําเลียงสินค้าละเมิด ตลอดจนประสานองค์กรหรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของหรือกํากับดูแลพ้ืนที่
และเว็บไซต์ที่ถูกระบุในรายงานการเฝ้าระวังเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (Counterfeit and Piracy Watch 
List) ของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission : EC) เพ่ือร่วมดําเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
โดยเร็ว 
                    สาระสําคัญของเร่ือง 
                   เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เผยแพร่รายงานการเฝ้าระวังเรื่องการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา (Counterfeit and Piracy Watch List) เป็นครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมทั้งรัฐบาลและหน่วยงานที่กํากับดูแลด้านการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศนอก
สหภาพยุโรปให้ความสําคัญกับการใช้มาตรการท่ีจําเป็นและเหมาะสมในการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ทุกช่องทาง นอกจากน้ียังมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของผู้บริโภคให้ทราบถึงความเสี่ยงของการบริโภคสินค้า
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจากแหล่งต่าง ๆ ที่ระบุในรายงานฯ โดยมิได้มีมาตรการลงโทษหรือเก่ียวข้องกับการ
พิจารณาให้สิทธิพิเศษทางภาษี 
                   ทั้งน้ี รายงานซึ่งอาจมีผลต่อภาพลักษณ์ดังกล่าวมีการระบุรายช่ือของตลาดขายสินค้าละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่รวมถึงตลาดสินค้าและตลาดขายสินค้าออนไลน์ของไทย ซึ่งอาจมีต่อภาพลักษณ์ด้านการค้าและการ
ลงทุนของประเทศและกระทบต่อความเช่ือมั่นของผู้บริโภค ประกอบกับการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวมีส่วนเก่ียวข้อง
กับหลายหน่วยงาน กระทรวงพาณิชย์จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย 
ไ ด้แก่  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  สํา นักงานตํารวจแห่งชาติ  กองทัพบก 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมศุลกากร สํานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในสถานท่ีจําหน่ายและเว็บไซต์ที่มีการ
จําหน่ายสินค้าละเมิดอย่างจริงจังและต่อเน่ือง รวมท้ังตัดช่องทางการลําเลียงสินค้าละเมิด ประเทศไทยจะใช้โอกาสน้ี
ในการดําเนินการป้องกันปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะสถานที่จําหน่ายและเว็บไซต์ที่มีการ
จําหน่ายสินค้าละเมิดที่ถูกระบุในรายงานดังกล่าวอย่างจริงจัง 
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                   ปัจจุบันสหภาพยุโรปจัดอันดับให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่สหภาพยุโรปมีความกังวลเกี่ยวกับการบังคบั
ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาน้อย (Priority 3) รวมกับ บราซิล เอกวาดอร์ มาเลเซีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ และ
สหรัฐอเมริกา 
 
13. เรื่อง มาตรการและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทจุริต 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง มาตรการและข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริตตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอและ
แจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีข้อเสนอมาตรการหรือข้อเสนอแนะเพื่อป้องกัน
การทุจริตเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมีมติให้ กค. เป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งมีมติเร่งรัด กค. ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จและแจ้งผลการ
ดําเนินการให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วน น้ัน กค. ได้พิจารณามาตรการและข้อเสนอดังกล่าวแล้ว   
ขอเรียน ดังน้ี 

ข้อเสนอมาตรการหรือข้อเสนอแนะเพื่อปอ้งกันการทุจรติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
1. ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต เรื่อง “การบูรณา
การป้องกันการทุจริตของโครงการภาครัฐ (โดยการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน)” ซึ่งประกอบด้วย 
3 ขั้นตอน คือ (1)  การประเมินผลขั้นตอนวางแผนก่อนดําเนินโครงการ: เน้นการพิจารณาความเหมาะสมในการ
วางแผนโครงการว่ามีการวางกระบวนการ/กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบได้แค่ไหนเพียงใด 
ก่อนอนุมัติ (2) การประเมินผลขั้นการดําเนินงาน: เน้นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการว่าได้ดําเนินการอย่าง
เหมาะสมเพียงใด และดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว้หรือไม่เพียงใด และ (3) การประเมินผลขั้น
สรุปผลหลังการดําเนินโครงการ: เน้นที่ผลของการดําเนินงานของโครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด โดย
ประเมินผลกระทบและผลสําเร็จของงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการป้องกันการทุจริตหรือไม่ และมีการยกระดับ
พฤติกรรมของการดําเนินงานของโครงการและหน่วยงานเพียงไร โดยเห็นควรให้นําหลักการในข้อเสนอแนะดังกล่าว
กําหนดส่วนหน่ึงของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมที่อยู่ระหว่างการพิจารณายกฐานะให้เป็นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 

ข้อชี้แจงของ กค.
เน่ืองจากกรณีน้ีได้มีพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีมาตรการกีดกันหรือปราบปรามการทุจริตของโครงการ
ภาครัฐ เช่น 
- มาตรา 8 บัญญัติให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและต้อง
ตรวจสอบได้ 
- มาตรา 11 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน 
- มาตรา 66 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผล
สนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน
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ประกอบกับพระราชบัญญัติดังกล่าวยังได้บัญญัติให้ภาคประชาชนผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริตโดยการจัดทําข้อตกลงคุณธรรม ตลอดจนยังกําหนดให้มีการอุทธรณ์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง และมีการ
เปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในทุกขั้นตอน ทําให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) จากหลักการดังกล่าวทําให้การทุจริต
เป็นไปได้โดยยากย่ิงขึ้น 

ข้อเสนอมาตรการหรือข้อเสนอแนะเพื่อปอ้งกันการทุจรติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
2. มาตรการป้องกันการทุจริตจากการใช้ระบบการจัดซ้ือจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction) โดยที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้กรมบัญชีกลางจะมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค0421.3/ว 247 ลงวันที่ 
14 กรกฎาคม 2553 แจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเก่ียวกับ
การพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการท่ีไม่ต้องดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ถ้าสินค้าและบริการหรืองานโครงการ
น้ัน เป็นสินค้าและบริการที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หากดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วอาจ
ไม่ได้ผลดี ได้สินค้าและบริการที่ไม่มีคุณภาพ แต่ข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติผู้เข้าร่วมเสนอราคามักอ้างเหตุผลว่างาน
ก่อสร้างของทางราชการแทบทุกประเภทจะมีรูปแบบของการก่อสร้างที่เป็นมาตรฐาน ไม่มีความซับซ้อน ซึ่งผู้เข้าร่วม
เสนอราคาสามารถเข้าใจในรูปแบบของการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี ทั้งที่ในความเป็นจริงงานก่อสร้างแต่ละประเภทมี
ความซับซ้อนและมีเทคนิคเฉพาะ จนบางคร้ังเป็นผลให้ไม่มีผู้เข้าย่ืนเสนอราคาหรือย่ืนเสนอราคาแล้วแต่ขาดหรือไม่
ตรงตามคุณสมบัติจนทําให้ต้องขอยกเลิกการจัดจ้าง แล้วขออนุมัติต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) แทน เพ่ือดําเนินการจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งจะมีช่องโอกาสของการทุจริตและการสมยอมกันเสนอราคากันได้สูง ดังน้ัน เพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติและป้องกันการแอบอ้างและการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้องในการจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2549 มาใช้อ้างในการป้องกันตนเอง หรืออาศัยการดําเนินการตามระเบียบดังกล่าวเพ่ือแสวงหาประโยชน์
ให้กับตนเองหรือผู้อ่ืน จึงเห็นควรยกเว้นมิให้นําการจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 มาใช้ในงานก่อสร้างทุกประเภท ไม่ว่างานก่อสร้างนั้นจะมี
ลักษณะของงานซับซ้อนหรือมีเทคนิคเฉพาะหรือไม่ก็ตาม

ข้อชี้แจงของ กค.
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ได้ถูกยกเลิกตามความใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แล้วซ่ึงกรมบัญชีกลางได้
พัฒนาระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 โดยพัฒนาระบบตลาดกลางการซื้อขาย
สินค้าและบริการภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทุก
ขั้นตอนต้องดําเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การดาวน์โหลดเอกสารและการเสนอราคาจะดําเนินการผ่าน
เว็บไซต์ระบบ e-GP อันเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐให้มีความทันสมัย ทัดเทียม
มาตรฐานสากล เพ่ิมความโปร่งใส ลดโอกาสในการสมยอมราคากันในการเสนอราคาของผู้ค้า และก่อให้เกิดการ
แข่งขันอย่างแท้จริง โดยไม่ให้มีการเผชิญหน้าหรือพบกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ผู้ จัดซ้ือจัดจ้างกับ
ผู้ประกอบการหรือระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเอง และไม่มีการเปิดเผยรายช่ือผู้เสนอราคาระหว่างการจัดซื้อจัด
จ้าง นอกจากน้ียังก่อให้เกิดธรรมาภิบาลและความโปร่งใสมากขึ้น เน่ืองจากการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทําให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ตลอดเวลา ซึ่งจะนําไปสู่การลดการคอร์รัปชันได้ในที่สุด 
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ข้อเสนอมาตรการหรือข้อเสนอแนะเพื่อปอ้งกันการทุจรติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
3. ข้อเสนอแนะจากงานศึกษาวิจัย เรื่อง โครงการศึกษาประเด็นทางกฎหมายท่ีเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตที่มี
ผลกระทบในภาพรวมโดยเฉพาะของเอกชน โดยเห็นควรนําข้อเสนอแนะงานวิจัยฉบับนี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อประกอบการพิจราณาร่างพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง กค. ต่อไป โดยสามารถ
สรุปข้อเสนอแนะจากงานศึกษาวิจัยดังกล่าวได้ ดังน้ี 
- ข้อเสนอแนะจากปัญหาที่พบ : (1) ควรกําหนดมาตรการเสริมเพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายโดยเฉพาะให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (2) ควรเปล่ียนแปลงการจัดโครงสร้างองค์กรที่ทําหน้าที่จัดซื้อ
จัดจ้างเป็นลักษณะการกระจายอํานาจ เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลกันระหว่างคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และ (3) 
ควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เก่ียวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามช่วงเวลาก่อน ระหว่าง และภายหลังจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อเสนอแนะในมิติของกฎหมาย : ควรร่างกฎหมายในช้ันพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยเฉพาะ 
ซึ่งมีเน้ือหาและโครงร่างเช่นเดียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
รวมท้ังร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ประเด็นต่าง ๆ เพ่ือขจัดขัดขวางการกระทําการอันเป็นการทุจริตซึ่งขัดขวางต่อประโยชน์ของราชการและเป้าหมาย
สูงสุดของการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อเสนอแนะในมิติอ่ืน ๆ : (1) ควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและรองรับต่อการจัดซื้อจัด
จ้างต่าง ๆ (2) ควรจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพ่ือให้เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการในการจัดซื้อจัด
จ้าง ตลอดจนสิทธิ หน้าที่ ข้อห้าม และผลของการฝ่าฝืนต่าง ๆ และ (3) ควรมีการจัดทําและเผยแพร่จรรยาบรรณ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้เก่ียวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุของภาครัฐ
ตลอดจนผู้ประกอบการภาคเอกชนอย่างต่อเน่ือง 

ข้อชี้แจงของ กค.
กรมบัญชีกลางได้นําข้อเสนอแนะดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 อาทิเช่น 
- บททั่วไป หลักและแนวคิดในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้แก่ การคุ้มค่า ความโปร่งใส ความมีประสิทธิผล ความเป็น
ธรรม และการตรวจสอบได้ ได้วางหลักไว้ในมาตรา 5 โดยบัญญัติให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว 
- การจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี โดยประชาชนสามารถเข้าสังเกตการณ์และแสดงความคิดเห็นได้ใน
ลักษณะของการประชุมแบบเปิด และกําหนดกระบวนการทบทวนร่างแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีก่อนนําไป
ประกาศใช้ปฏิบัติ โดยในมาตรา 11 ได้วางหลักไว้ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และ
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน 
- การพิจารณาข้อเสนอ โดยไม่จําเป็นต้องพิจารณาแต่เพียงเกณฑ์ราคาเท่านั้นแต่ให้สามารถใช้เกณฑ์อ่ืนในการ
คัดเลือกได้ ซ่ึงในมาตรา 65 ได้วางหลักไว้ว่าในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดย
พิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสําคัญโดยให้คํานึงถึงเกณฑ์ราคาและ
พิจารณาเกณฑ์อ่ืนประกอบด้วย 
ทั้งน้ี ในกรณีอ่ืนพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้นําข้อเสนอแนะ จาก
งานศึกษาวิจัยดังกล่าว บัญญัติไว้ในพระราชบัญัญัติดังกล่าวแล้ว 
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ต่างประเทศ 
 
14.  เรื่อง การปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ จากระบบ HS 2012 เป็นระบบ HS 2017 ของบัญชีกฎถ่ิน
กําเนิดสินค้า เฉพาะรายสินค้า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์จากระบบ HS 2012 เป็นระบบ 
HS 2017 ของบัญชีกฎถิ่นกําเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs) ภายใต้ความตกลงการค้า
เสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ (ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area: AANZFTA) 
เพ่ือหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะได้ดําเนินการให้กฎถิ่นกําเนิดเฉพาะรายสินค้า ภายใต้ AANZFTA ในระบบ HS 2017 มี
ผลใช้บังคับภายในประเทศต่อไป ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 
                   สาระสําคัญของการปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์จากระบบ HS 2012 เป็นระบบ HS 2017 
ของบัญชีกฎถิ่นกําเนิดสินค้า เฉพาะรายสินค้า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ เป็น
การปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ทุก ๆ 5 ปี ขององค์การศุลกากรโลก (WCO) ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุง
และปรับโอนกฎถิ่นกําเนิดเฉพาะรายสินค้า (PSRs) จากพิกัดศุลกากรระบบ HS 2012 เป็นระบบ HS 2017 จํานวน 
5,387 รายการ แบ่งลักษณะการปรับโอนเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี (1) สินค้าที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนพิกัดศุลกากร จํานวน 
4,857 รายการ (2) สินค้าที่มีการปรับเปลี่ยนพิกัดศุลกากร แต่ไม่เปลี่ยนเกณฑ์ถิ่นกําเนินสินค้าเดิม จํานวน 511 
รายการ และ (3) สินค้าที่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรและมีการปรับเกณฑ์ถิ่นกําเนินสินค้าให้สอดคล้องตามระบบ HS 
2017 จํานวน 19รายการ โดยการปรับโอนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าเดิม และไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงพันธกรณีที่ไทยผูกพันไว้เดิมในด้านการลดภาษีหรือยกเลิกอากรศุลกากรและคณะกรรมาธิการร่วมเขต
การค้าเสรี อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ ที่มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่กําหนดให้มีประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมความตกลง อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ สามารถรับรองบัญชีกฎถิ่นกําเนิดสินค้าที่
ปรับเปลี่ยนตามการปรับปรุงพิกัดอัตราศุลกากรทุก 5 ปี หากไม่ลดทอนข้อผูกพันเดิมได้ 
 

แต่งต้ัง 
15. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                
(กระทรวงสาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายวิทยา นันทิยกุล นายแพทย์
เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) 
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่          
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
16. เรื่อง การเปลี่ยนโฆษกประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเปลี่ยนโฆษกประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) ตามท่ี ทส. เสนอ ดังน้ี  
  1. คณะรัฐมนตรีมีมติ (11 เมษายน 2560) รับทราบการแต่งต้ัง นายประลอง ดํารงค์ไทย                
ผู้ตรวจราชการ ทส. เป็นโฆษกประจํา ทส. ตามคําสั่ง ทส. ที่ 41/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง แต่งต้ัง
โฆษกประจํา ทส.   
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   2. ทส. ยกเลิกคําสั่ง ทส. ตามข้อ 1. และแต่งต้ังนายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการ ทส. เป็นโฆษก
ประจํา ทส. ตามคําสั่ง ทส. ที่ 70/2562 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แต่งต้ังโฆษกประจํา ทส.   
 
17. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (รองเลขาธิการ) สํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอแต่งต้ัง             
นางสาวปราณี เก้าเอ้ียน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป 
เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
18. เรื่อง แต่งต้ังผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง นายธิบดี วัฒนกุล ผู้แทน
กระทรวงการคลัง เป็นกรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค แทน นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ผู้แทน
กระทรวงการคลังเดิมที่ลาออก เน่ืองจากเกษียณอายุราชการ  
 
19. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ัง เรือโท กมลศักด์ิ พรหมประยูร 
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามมติคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในการ
ประชุมครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 และคร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 โดยให้มีผล
ต้ังแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และให้ เรือโท กมลศักด์ิ พรหมประยูร ลาออก           
จากการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย  
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังน้ี  
  1. นายทวีศักด์ิ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง              
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว  
   2. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง              
สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรม           
พลศึกษา  
  4. นายปัญญา หาญลํายวง อธิบดีกรมพลศึกษา ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือสับเปลี่ยนหมุนเวียน  

*************** 




